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Anotace 
 
Jedním ze zajímavých aspektů komunikace s provozovateli a vlastníky prvků kritické (ale  
i další veřejné) infrastruktury v Nizozemsku je „protiteroristický varovný systém”. Příspěvek 
nejprve popisuje jeho nastavení (stejně jako dalších možností komunikace mezi 
zainteresovanými subjekty). Druhá část je pak věnována popisu stěžejních sektorů a firem, 
které jsou považovány za páteř infrastruktury této země. 
 
Klíčová slova 
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Annotation 
 
One of the interesting aspects of communication with the owners and operators of critical  
(but also other public) infrastructure elements in the Netherlands is the "anti-terrorist 
warning system." This article first describes its settings, as well as other options of 
communication between respective entities. The second part is devoted to describing the 
key sectors and companies that are considered the backbone of the infrastructure of this 
country. 
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Rámeček: Srovnání oblastí kritické infrastruktury v Nizozemsku a v České republice 
 

Nizozemsko (11) Česká republika (9) 

  

Energetika Energetika 

Telekomunikace Komunikační a informační systémy  

Pitná voda Vodní hospodářství  

Potraviny Potravinářství a zemědělství  

Zdravotnictví Zdravotní péče  

Finance Bankovní a finanční sektor 

Zachycování a řízení povrchových vod X 

Veřejný pořádek a bezpečnost Nouzové služby 

Legislativní řád X 

Veřejná správa Veřejná správa 

Doprava Doprava 
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Komunikace s provozovateli a vlastníky prvků veřejné infrastruktury v Nizozemsku 
 
Jedním ze zajímavých aspektů komunikace s provozovateli a vlastníky prvků kritické (ale i 

další veřejné) infrastruktury v Nizozemsku je „protiteroristický varovný systém” 
(Alerteringssysteem Terrorismebestrijding, v angličtině Counterterrorism Alert System), tedy 
informační spojení mezi bezpečnostními složkami a „protiteroristickými kontaktními 
osobami“ v rámci konkrétních institucí. Subjekty zapojené do systému tak po varování 
mohou rychle přijmout adekvátní opatření. 

Aktuální model operuje s celkem 15 oblastmi („kritické infrastruktury“), ve kterých 
jsou zmapovány určité významné subjekty, určeny kontaktní body, plánována a procvičována 
opatření a podobně. Jejich přehled (včetně aktuálně – červenec 2012) vyhlášeného stupně 
míry ohrožení je uveden zde: 

 

Sektor 
 

stupeň ohrožení 
 

 

Námořní přístavy standardní – základní 

Ropný průmysl standardní – základní 

Chemický průmysl standardní – základní 

Pitná voda standardní – základní 

Elektrárenství standardní – základní 

Telekomunikace standardní – základní 

Zemní plyn standardní – základní 

Jaderná zařízení standardní – základní 

Finanční instituce standardní – základní 

Železnice standardní – základní 

Obecní a regionální hromadná doprava standardní – základní 

Akce za účasti většího množství osob standardní – základní 

Hotely standardní – základní 

Tunely a protipovodňová ochrana standardní – základní 

Letiště nízké (zvýšené) riziko 

 
Při snaze o podrobnější popis systému není od věci nechat promluvit oficiální 

odpovědi na „často kladené otázky“, které s ním souvisí: 
„Pro koho je systém určen? Protiteroristický výstražný systém je určen pro 

profesionály, v tomto případě poskytovatele veřejných služeb a společnosti, které se mohou 
setkat s nutností řešit hrozbu teroristického útoku. Narozdíl od některých obdobných systémů 
v zahraničí tedy nebyl primárně určen pro širokou veřejnost. Systém byl vyvinut k tomu, aby 
umožnil úřadům rychle a systémově přijímat opatření zaměřená na ochranu hospodářských 
odvětví v naší společnosti. Z tohoto důvodu tedy systém neposkytuje obecná hodnocení 
hrozeb pro Nizozemsko jako celek, ale pouze se zaměřuje na specifické hrozby, které se 
mohou v těchto oblastech hospodářství objevit.  
 Jaká opatření je možné očekávat? Opatření, která budou přijata, vždy závisejí na 
závažnosti hrozby v daném sektoru či v dané oblasti. V případě nízké nebo středně závažné 
hrozby se můžete setkat s takovými opatřeními, jako je například zvýšený policejní dohled  
a posílení bezpečnostních kamer, osobní prohlídky návštěvníků a cestujících, omezený přístup 
do některých míst, atd. Pokud je hrozba na nejvyšším možném stupni, mohou tato opatření 
zahrnovat uzavření či evakuaci objektů, budov nebo určitých oblastí, případně může dojít 
k zastavení dopravního provozu. V kontextu nejvyššího stupně ohrožení nelze vyloučit 
nasazení policejních a vojenských složek. To může způsobit určité nepříjemnosti. O takovém 
vývoji je veřejnost samozřejmě vždy informována. Tato opatření se pak nevztahují na celý 
stát, ale jsou vždy co nejvíce přizpůsobena času a místu, v němž se útok očekává.  
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 Kdy budou opatření přijata? Opatření bude možné přijmout pouze v rámci daného 
ekonomického odvětví, pokud k tomu existuje konkrétní důvod. Analýza rizik je obvykle 
výsledkem činnosti zpravodajských služeb. Zvýšené riziko útoku představuje důvod pro přijetí 
přísnějších opatření. V takových případech může ministr pro bezpečnost a spravedlnost 
vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti a následně pak budou realizována opatření související 
s touto úrovní hrozby. Čím více se ví o předpokládaném čase a místě možného útoku, tím 
konkrétněji a seriózněji mohou být tato opatření formulována.  
 Co se v případě zvýšení či snížení stupně pohotovosti očekává od veřejnosti? Od 
veřejnosti se neočekávají žádné konkrétní kroky. Zůstaňte bdělí k neobvyklým situacím tak, 
jak je to obvykle požadováno. Protiteroristický výstražný systém je určen pro poskytovatele 
profesionálních služeb (například policisty) a pro určitá hospodářská odvětví. Jejich příslušníci 
přijmou příslušné kroky, pokud to bude od nich požadováno. Veřejnost bude informována, 
pokud existuje pravděpodobnost, že jí budou přijatá opatření způsobovat nepohodlí.  
 Jsou bezpečnostní opatření povinná? Každá úroveň pohotovosti s sebou nese určitý 
soubor bezpečnostních opatření. Tato opatření nejsou povinná, protože k tomu by byla 
zapotřebí příslušná legislativa, která zatím nebyla přijata. Spolupracující hospodářské sektory 
se účastní dobrovolně, a to na základě řady dohod uzavřených s ministrem pro bezpečnost a 
spravedlnost.  
 Týkají se opatření celého území Nizozemska? Pokud je stupeň pohotovosti pro daný 
ekonomický sektor zvýšen, neznamená to, že hrozba teroristického útoku v rámci země 
vzrostla. Naopak, toto zvýšení hrozby se týká pouze konkrétních oblastí hospodářství nebo 
lokalit, jako jsou například železniční nádraží, letiště nebo energetické společnosti. Pokud 
ministr pro bezpečnost a spravedlnost oznámí, že došlo ke zvýšení stupně pohotovosti, vždy 
přitom přesně uvede, kterých oblastí se to týká.  
 Jaká je situace v souvislosti s mezinárodním letištěm Schiphol? Existují poznatky, že 
teroristé se o toto letiště zajímali jako o svůj cíl. Již nějakou dobu se nyní letiště nachází ve 
stavu pohotovosti, který je srovnatelný s prvním stupněm Protiteroristického výstražného 
systému. Z tohoto důvodu, pokud dojde k oznámení nízké hrozby ve vztahu k tomuto letišti, 
nezpůsobí tato skutečnost žádnou změnu současného stupně ohrožení nebo již přijatých 
bezpečnostních opatření.“ 
 
 Síť funguje oběma směry – nejenom, že jejím prostřednictvím plynou informace do 
Úřadu, ale stejnou cestou může Úřad uvědomit konkrétní subjekt (instituci, firmu)  
o nebezpečí, které mu může hrozit. Systém výstrah je koncipován – stejně jako škála pro 
nejširší veřejnost – do čtyř stupňů.  
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 Oba systémy se nicméně v řadě ohledů liší:1 
 

 
Systém pro veřejnost 

(Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, DTN, Terrorist 
Threat Assessment Netherlands) 

Systém pro oblasti a prvky “kritické infrastruktury” 
(Alerteringssysteem Terrorismebestrijding, 

Counterterrorism Alert System) 

Pro koho je určen? 
Veřejnosti jako celku, včetně všech institucí, 
soukromých firem a místních úřadů. 

Vládním orgánům a specificky definovaným (celkem 
patnácti) sektorům ekonomiky. 

Jaký je jeho záměr 

Všeobecné vyhodnocování míry ohrožení Nizozemska 
terorismem. Jak vysoká je pravděpodobnost, že někde 
na území Nizozemska dojde k teroristickému útoku. 
Jedná se o všeobecný podklad, využitelný pro 
směřování vládní politiky. 

Vyhodnocování (teroristického) ohrožení s ohledem na 
konkrétní sektor hospodářství. V ideálním případě se 
jedná o základ pro zavádění možných opatření, pro 
zmírnění míry ohrožení. Ke každému stupni jsou 
přiřazena více či méně specifikovaná opatření. 

Stupně 

 Minimální. 

 Omezený. 

 Výrazný. 

 Kritický. 

 Základní. 

 Nízká hrozba. 

 Mírná hrozba. 

 Vysoká hrozba. 

Ve vztahu k čemu je 
stupeň vyhlášen 

K území celého Nizozemska, obvykle bez teritoriálního 
vymezení. 

K určitému sektoru ekonomiky nebo infrastrukturnímu 
prvku. 

Opatření 
S ohledem na obecnost systému nejsou opatření 
předem pevně dána, budou se lišit podle povahy 
ohrožení. 

Opatření pro jednotlivé sektory a stupně jsou víceméně 
pevně předem stanoveny. 

 
 Systém jako takový je založen na následujícím mechanismu:2  
 

 Zpravodajská komunita získá určitý poznatek, který je možné intepretovat jako 
informaci o možném ohrožení určitého infrastrukturního prvku nebo sektoru veřejné 
infrastruktury v Nizozemsku. 

 Povaha poznatku je prostřednictvím Úřadu koordinátora podrobena konfrontaci 
s dostupnými informacemi o odolnosti respektive zranitelnosti konkrétního prvku 
nebo sektoru. Jsou vytvářeny „analýzy rizika šité na míru konkrétnímu poznatku”. 

 Pokud je to považováno za vhodné, může dojít k přijetí určitých opatření po linii 
konkrétních ministerstev a jim podřízených institucí. Ministr pro bezpečnost  
a spravedlnost může rozhodnout o vyhlášení určitého (rozumí se zvýšeného) stupně. 

 Informaci o povaze ohrožení obdrží konkrétní objekt, sektor a zároveň s ním i lokalita 
(obec/obce) na kterých se konkrétní infrastrukturní objekty nachází. Tyto instituce 
pak mohou (případně jsou přímo povinny) implementovat určitá bezpečnostní 
opatření, zaměřená na snížení ohrožení. 

 I pokud nedojde k vyhlášení zvýšeného stupně, jsou zainteresované subjekty  
a instituce jednou za půl roku prověřit svá bezpečnostní opatření, směrnice, 
připravenost personálu atd.3 

                                                           
1
 Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland versus het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding. Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid. [cit. 24. VII. 2012] Dostupné na internetu: <http://www.nctb. 
nl/onderwerpen/alerteringssysteem/verschil_dtn_versus_het_alerteringssysteem_terrorismebestrijding.aspx>. 
The Terrorist Threat Assessment Netherlands versus the Counterterrorism Alert System. National Coordinator for 
Counterterrorism and Security. [cit. 24. VII. 2012] Dostupné na internetu: <http://english.nctb.nl/themes/ 
counterterrorism_alert_system/differences_between_the_dtn_and_the_counterterrorism_alert_system.aspx>. 
Latest Information Levels of Alert Economic Sectors. National Coordinator for Counterterrorism and Secu-rity. [cit. 24. VII. 
2012] Dostupné na internetu: 
<http://english.nctb.nl/themes/counterterrorism_alert_system/latest_information.aspx>. 
2
 Frequently Asked Questions about the Counterterrorism Alert System. National Coordinator for Counter-terrorism and 

Security. [cit. 24. VII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://english.nctb.nl/themes/counterterrorism_alert_system/overzichtspagina.aspx>. 
Counterterrorism Alert System. National Coordinator for Counterterrorism and Security. [cit. 24. VII. 2012] Dostupné na 
internetu: <http://english.nctb.nl/themes/counterterrorism_alert_system/index.aspx>. 
3
 Aktuální informace o připravovaných bezpečnostních opatřeních v Nizozemsku. Zastupitelský úřad České republiky 

v Nizozemsku. Haag, 14. IX. 2005. TIC č. j. 772/2005. Příručka „Jak se zachovat v případě teroristického útoku“. Zastupitelský 
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 Úřad koordinátora zdůrazňuje sdílenou odpovědnost 
veřejného a soukromého sektoru při zajištění bezpečnosti 
konkrétních provozů. Soukromému sektoru přitom poskytuje 
podrobné rady a návody, jak tento díl své odpovědnosti 
naplňovat. 
 
 V manuálu, nazvaném „Jaké kroky může Vaše 
společnost přijmout v boji proti terorismu“ (Wat kan uw 
bedrijf ondernemen tegen terrorisme? Bedrijven en terrorisme-
bestrijding;  What steps can your company take to counter 
terrorism?)4 je možné nalézt výčet kontaktních spojení na 
státní (veřejné) subjekty, na něž se mohou podnikatelé v 
případě konkrétního ohrožení nebo podezření obrátit.  
 Obsah (struktura) publikace o celkem 102 stranách 
formátu A5 je následující: 

 

  

 Úvod (komu je publikace určena, proč je boj proti terorismu tak důležitý a co může 
veřejný a soukromý sektor od sebe očekávat navzájem). 

 Hrozba terorismu v Nizozemsku (vyhodnocování míry ohrožení, profily teroristů, 
jejich výběr cílů a používané metody). 

 Jak rozeznat ohrožení (firma jako možný terč, firma jako možný nástroj terorismu5, 
zranitelnost firmy, podezřelé aktivity a jejich načasování, rozeznávání radikalizace  
u personálu a podobně). 

 Jakou pomoc soukromé firmě poskytne veřejný sektor (informace, poradenství, 
certifikace, zvláštní důraz kladený na sektory kritické infrastruktury, mezinárodní 
spolupráce, kde hledat další kontakty a informace). 

 Vyhodnocování rizika (vhodná metodologie podle typu podnikání, zjišťování vlastní 
zranitelnosti, analýza nákladů a výnosů plynoucích z konkrétních opatření). 

 Konkrétní opatření (jaká opatření jsou pro konkrétní firmu relevantní?, ochranná 
opatření, preventivní opatření, ochrana budov, informační bezpečnost, obezřelá 
personální politika, průběžné vyhodnocování účinnosti a účelnosti opatření, 
checklist). 

 Přílohy (vyhodnocování úrovní hrozeb v Nizozemsku, internetové odkazy na další 
informace a stěžejní dokumenty, definice stěžejních pojmů, vysvětlení zkratek). 

 

                                                                                                                                                                                     
úřad České republiky v Nizozemsku. Haag, 26. VIII. 2005. TIC č. j. 731/2005. 
4
 What Steps Can Your Company Take to Counter Terrorism? Guide for Companies. National Coordinator  

for Counterterrorism. 2006. [cit. 24. VII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.nederlandtegenterrorisme.nl/bedrijven>. 
5
 Vedle obligátního financování terorismu jsou zde zmíněny možnosti „zneužití“ hotelů tím, že se v nich teroristé ubytují, 

pořádají zde schůzky a shromažďují své vybavení, „zneužití“ půjčoven automobilů tím, že zapůjčený vůz poslouží při útoku 
respektive „zneužití“ firmy, prodávající chemikálie jejich nákupem za nekalým účelem a podobně. 
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 Zcela poslední příloha (s. 98) doporučuje (nejen) firmám (ve velmi obecném duchu) 
určitá opatření v závislosti na vyhlášeném stupni ohrožení země terorismem: 
 

Minimální stupeň 
(„zelená“) 

 Důsledné dodržování „obvyklých předpisů“, rozumná míra obezřelosti na možné signály, 
které lze vykládat jako předzvěst ohrožení. 

 Angažování ostrahy firmy, instalace kamerových systémů, rutinní prověřování nově 
přijímaných zaměstnanců.  

Omezený stupeň 
(„žlutá“) 

 Zpřísnění kontrolních mechanismů zejména v oblastech, které se mohou dotýkat bytí  
a nebytí firmy. 

 Přímá komunikace s policejními orgány, instruktáž pro zaměstnance o doporučeném 
chování a hlášení veškerých podezření, identifikování všech návštěv ve firmě. 

Výrazný stupeň 
(„oranžová“) 

 Kontroly na vstupu do prostor firmy, důsledné uzamykání dveří a budov, odklon dopravy 
a parkování od klíčovách budov firmy, přerušení některých zranitelných procesů v rámci 
firmy. 

Kritický stupeň 
(„červená“) 

 Zákaz vstupu neoprávněným nebo i všem osobám do některých prostor firmy, vyžádání 
policejní přítomnosti v prostorách firmy, evakuace firmy respektive přesun do jiných 
prostor. 

 
 „Autoři „Manuálu“ přitom otevřeně konstatují, že bezpečnostní opatření budou 
soukromé subjekty stát nemalé finanční prostředky. Konkrétní společnosti často navíc 
mohou být žádány o sdílení relativně citlivých informací o sobě se státní sférou. Na druhou 
stranu jsou však jmenovány výhody, které firmám ze zapojení se do bezpečnostních aktivit 
plynou: vedle lepší výměny informací je to například celkové zvýšení bezpečnosti podniku, 
které může vést k organizačním změnám a zvýšení produktivity práce.  
 Dalším motivačním faktorem pro podnikatele je pravděpodobnější zajištění 
kontinuity podnikání a snížení ekonomických škod v případě, kdy by k určitému incidentu 
došlo.  
A v neposlední řadě se jedná i o image společnosti, která může deklarovat, že jí bezpečnost 
její a jejích zákazníků není lhostejná. Výše uvedená konstatování dokresluje obsáhlá citace 
z tohoto dokumentu:  
 

 
 Kontinuita Vaší společnosti (firmy) může být ohrožena, pokud bude zranitelná ze 
strany terorismu. Terorismus je proto jedním z rizik, kterému může Vaše společnost čelit ... 
Mnoho firem již vypracovalo svou bezpečnostní politiku. V těchto případech vyvstává otázka, 
zda lze přijmout dodatečná bezpečnostní opatření proti terorismu. Buďme upřímní, přijmout 
dodatečná bezpečnostní opatření s sebou nese náklady. Firmy musí tyto náklady samy 
zaplatit. 
 V případě zvýšené hrozby ze strany terorismu mohou být soukromé společnosti 
nuceny plnit určité dodatečné podmínky, stanovené vládou ... Kromě toho mohou vlády za 
účelem omezení pravděpodobnosti teroristického útoku požadovat plnění určitých požadavků 
... Tyto požadavky mohou ... představovat překážku obchodování, a to zejména v případech, 
kde tyto požadavky bude nucena splňovat pouze část soukromého sektoru. Přijímání 
dodatečných bezpečnostních opatření znamená naštěstí také výhody. Tato opatření zvyšují 
bezpečnosti firmy i společnosti jako celku. To znamená, že rovněž přispívají k omezení 
kriminality.  
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 Uvažování o bezpečnosti může být navíc podnětem k přijetí takových organizačních 
nebo informačně-technických opatření, která mohou vest k efektivnějším metodám práce. 
Tato opatření mohou rovněž napomoci k zajištění kontinuity podnikání a mohou snížit 
pravděpodobnost ekonomických škod. Například, pokud jsou záložní soubory uložené někde 
jinde, umožní to dané společnosti rychle se vrátit ke své každodenní práci. Pozornost 
věnovaná protiteroristickým opatřením může také zlepšit image společnosti. 
 Zákazníci budou pravděpodobně spíše obchodovat s takovými společnostmi, o nichž 
vědí, že jejich výrobní procesy jsou zabezpečené. Věnování pozornosti protiteroristickým 
opatřením může také posílit image nizozemského obchodu a průmyslu jako celku. A to opět 
prospívá konkurenceschopnosti jednotlivých firem. 
 Další výhodou aktivního přístupu k protiteroristickým opatřením v rámci bezpečnostní 
politiky dané firmy je skutečnost, že tímto přístupem tato společnost splňuje požadavky 
stanovené vládami nebo jinými subjekty, což může například znamenat, že kontroly nákladu 
jsou omezeny a proces odbavování je tedy rychlejší.   
 Jednou z posledních výhod je možnost výměny informací mezi státními orgány  
a soukromými společnostmi. V případě, že firma oznámí podezřelou aktivitu místním 
policejním orgánům, policejní orgán tak získá lepší představu o potenciálních hrozbách.  
V důsledku toho mohou místní orgány poskytovat společnostem konkrétnější informace, čímž 
může dojít ke snížení pravděpodobnosti útoku. 
 Zde je však potřeba zdůraznit jednu skutečnost, a totiž že ... výhody se mohou objevit, 
ale že se tak skutečně stane, není ‘vytesáno do kamene’. Je třeba, abychom zůstali realističtí.  
 Nizozemsko je otevřenou společností. Nemůžeme být proto schopni eliminovat 
všechna možná nebezpečí, včetně hrozby terorismu a teroristických útoků. Důvody, proč by 
vaše společnost měla přijmout opatření proti terorismu, jsou následující: odvrácení 
teroristického útoku; další investice do bezpečnosti firmy jako takové; podnícení větší 
efektivity práce; zajištění kontinuity podnikání a předcházení ekonomickým škodám; zlepšení 
image společnosti; splnění zákonných povinností; zajištění výměny informací mezi státními 
orgány a soukromými společnostmi.  
 Co mohou úřady a soukromé společnosti od sebe navzájem očekávat? I když 
nemůžeme vyloučit všechna rizika, můžeme se, nicméně, pokoušet je snížit. To vyžaduje, aby 
se jak veřejný, tak soukromý sektor věnoval odpovídajícím opatřením. Vláda je odpovědná za 
udržování veřejného pořádku a zajištění veřejné bezpečnosti. Soukromé společnosti jsou 
odpovědné za bezpečnost a ochranu jejich zboží, služeb a personálu. To znamená, že 
soukromé společnosti musí také přijmout odpovídající bezpečnostní opatření ... Začít je třeba 
analýzou rizik, po které je třeba zvažovat, jak tato rizika vyřešit. Je často obtížné předvídat, 
jakého druhu teroristický útok bude. V Nizozemsku existují obchody, které zavádí fyzická 
bezpečnostní opatření proti bombovým útokům, ačkoli tyto útoky nelze nikdy zcela vyloučit. 
Soukromé společnosti musí investovat do opatření, která mohou skutečně omezit riziko 
útoku.  V některých oblastech jsou soukromé společnosti ze zákona povinné přijímat opatření, 
zatímco v jiných oblastech tato povinnost neplatí. Vláda může nicméně oslovit soukromé 
společnosti na základě jejich úsilí, zejména pokud na takových společnostech závisí dosažení 
požadované úrovně bezpečnosti. Pokud firmy nepodnikají kroky proti hrozbám, nemůže vláda 
garantovat zajištění bezpečnosti, a naopak. Proto je spolupráce v této oblasti tak důležitá,  
a to na všech úrovních, zejména však na úrovni lokální mezi soukromými firmami, místně 
příslušnými policejními složkami a obcí.  
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 Od vlády mohou firmy očekávat následující: dostatečné informace týkající se 
potenciálních i konkrétních hrozeb; efektivní a účinné fungování systémů a rozhodovacích 
procesů v případě teroristického útoku nebo hrozby. 
 Od soukromých firem může vláda očekávat následující: přispění ke zvýšení 
bezpečnosti, včetně přijímání opatření, pokud je to nutné. 
 

 
 Klíčovým principem, který je možno vysledovat v celém „Manuálu“, je „důraz na 
ostražitost“. To může konkrétně znamenat nahlášení jakéhokoli podezřelého předmětu, 
situace či osoby policejním či jiným pověřeným složkám. 
 Zajímavou pasáží je rovněž návod ke zhodnocení zranitelnosti společnosti  
a posouzení pravděpodobnosti útoku na ni, z hlediska její „atraktivnosti” pro teroristy. 

 
Zvláštní pozornost je věnována doporučením v personální oblasti, přičemž je možné 

konstatovat, že se v řadě případů jedná o poměrně „odvážné” kroky, které vyvolávají otázku, 
jak by na podobné rady reagovala veřejnost v České republice. Zmínit je možné například: 
 

 doporučení sledovat své zaměstnance, zda se „neradikalizují“; 

 zjišťovat prostředí, ze kterého přicházejí uchazeči o zaměstnání; 

 doporučení hoteliérům, aby více sledovali chování svých hostů; 

 a – relativně nejméně kontroversní – školení personálu k rozpoznání nebezpečných či 
podezřelých situací. 
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 Vedle obou výše zmíněných systémů 
(Systém pro veřejnost, Systém pro oblasti  
a prvky “kritické infrastruktury”) je v některých 
podkladech zmíněn třetí přístup, „Systémová 
bezpečnost a ochrana“ (Stelsel Bewaken en 
Beveiligen), který by bylo možné chápat jako 
„objektovou bezpečnost“ a který se prakticky 
může vztahovat ke kterémukoli objektu 
(bydliště, provozovna, vozidlo, osoba), 
k jakýmkoli formám ohrožení.6 Se systémem 
souvisí pětistupňová barevná řada.  

 
Kategorie Dopady Okolnosti 

Velmi závažná 
(zeer ernstig) 

Obrovský počet mrtvých. Poškození (části) životně 
důležité infrastruktury (nepřímo ohrožující lidské 

životy). Sociální rozvrat. 

Rozsáhlý útok za využití chemických, biologických, 
radiologických a nukleárních látek nebo využití 

„špinavé bomby“. 

Závažná (ernstig) 
Obavy o život jednoho nebo více osob. 

Těžké společenské otřesy. 

Přepadení, vražda, vražda, únos, únosy, sabotáže, 
žhářství, útoky proti zastoupení a zájmům 

Nizozemska v zahraničí. 

Střední (gemiddeld) 
Rozsáhlé veřejné poruchy. Velké škody na majetku, 

které se však netýkají životně důležitých objektů. 
Napadení významných chráněných osob (VIP). 

Potyčky s cílem ohrožení VIP. Násilné střety mezi 
politickými skupinami. 

Mírná (matig) 
Malé narušení veřejného pořádku. Obtěžování 

chráněných osob (VIP). 
Akce občanské neposlušnosti (nepokoje  

či demonstrace s násilnými prvky). 

Nedůležitá 
(niet ernstig) 

Žádný dopad na národní bezpečnost a veřejný pořádek. Pokojné demonstrace a petiční aktivity. 

 
 

                                                           
6
 Nieuw stelsel bewaken en beveiligen. Verheid.nl [cit. 8. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 

<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28974-2.html>. 
What Steps Can Your Company Take to Counter Terrorism? Guide for Companies. National Coordinator for 
Counterterrorism. 2006. s. 97. [cit. 24. VII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.nederlandtegenterrorisme.nl/bedrijven>. 
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Popis stěžejních sektorů a firem, které jsou považovány za páteř infrastruktury Nizozemska 
 

Sektor Popis situace Internetové adresy s dalšími informacemi Loga firem 

Pitná voda 
Platforma „Vereniging van waterbedrijven in Nederland“ 

(„VewiN“), spojující poskytovatele služeb v oblasti dodávek pitné 
vody (10 firem, viz mapa) 

http://www.vewin.nl 
http://www.vewin.nl/vewin/pages/default.aspx 

 

Železnice 

Nederlandse Spoorwegen (Nizozemské dráhy) je státem 
vlastněným a de facto monopolním železničním přepravcem osob 
v zemi. Roku 2003 byla společnost rozdělena tak, že „koleje“ nyní 

spravuje samostatný subjekt, zvaný ProRail (státní agentura) 

http://www.ns.nl 
http://en.wikipedia.org/wiki/nederlandse_spoorwegen 

http://www.prorail.nl 

 

Plynárenství a 
těžba ropy 

Stěžejní roli sehrává státem vlastněná platforma Nederlandse 
Gasunie (Nizozemská plynárenská unie), působící částečně i na 

území Německa. 
Vlastní těžba ropy a plynu (která v Nizozemsku probíhá od roku 
1943) spadá pod platformu Nederlandse Aardolie Maatschappij 
(NAM, Nizozemská ropná společnost). Tu dnes vlastní rovným 

dílem koncerny Shell a ExxonMobil. 

http://www.gasunie.nl 
http://www.nam.nl 

http://nl.wikipedia.org/wiki/nederlandse_aardolie_maat
schappij 

 

Elektřina 

Zde je stěžejním aktérem platforma Tennet, založená roku 1998. 
Státem vlastněná společnost, spadající pod Ministerstvo financí 
(jediný akcionář). Od roku 2009 TenneT působí i v Německu, kde 
za více než 880 milionů eur koupil akvizice společnosti e.On (tedy 

pokrývá území s okolo 20 miliony obyvateli, včetně Bavorska, 
tedy až na hranici s Českou republikou). 

http://www.tennet.eu/ 
http://www.tennet.org 

http://www.tennet.org/english/index.aspx 
http://en.wikipedia.org/wiki/tennet 
http://nl.wikipedia.org/wiki/tennet  

Jaderná energie 

V zemi je v současnosti jedná aktivní jaderná elektrárna, na 
hranici s Belgií: Borssele. Tu provozuje firma Elektriciteits-

Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ, jejími akcionáři jsou 
například společnosti RWE a Delta). Další perspektivy jaderné 

energetiky jsou nejisté a závisí na velkých výkyvech politické vůle 
v zemi, Borssele doslouží zřejmě okolo roku 2033. Další elektrárna 

se začne stavět asi roku 2015. 

http://www.government.nl/issues/energy/nuclear-
power 

http://www.energyfundamentals.com/power-
companies/epz.php  

http://www.vewin.nl/
http://www.ns.nl/
http://www.prorail.nl/
http://www.gasunie.nl/
http://www.nam.nl/
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Obecní a 
regionální 
přepravci 

Královská nizozemská dopravní federace (Koninklijk Nederlands 
Vervoer, KNV), provozuje autobusy, vlaky a taxislužbu. 

 
Platforma – tradičně nazývaná Rotterdamská elektrická tramvaj, 

(Rotterdamse Elektrische Tram, RET) provozuje autobusy, 
mikrobusy, tramvaje, metro  

a přívozy v aglomeraci Rotterdamu. V aglomeraci Amesterdamu 
stejnou roli sehrává Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB). 

 
Uskupení Arriva je původem firmou ze Spojeného království, 

kterou ale dnes vlastní společnost Deutsche Bahn a která nyní 
poskytuje služby autobusové  

a vlakové dopravy nejen v Nizozemsku a Spojeném království, ale 
například i v Dánsku, na Maltě, Portugalsku, Itálii či ve všech 

zemích Visegrádské čtyřky, včetně České republiky. 
 

Platforma Connexxion, kdysi nazývaná Connex (a její dceřiné 
společnosti GVU (Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht, pro region 

Utrecht) a Hermes – obce Eindhoven, Arnhem, Nijmegen) roku 
1999 vstřebala lokální či menší regionální dopravce v řadě lokalit 

(zejména co se týče autobusů, ale operuje i vlaky, přívozy do 
Anglie a taxislužbu). Vlastníkem uskupení je firma Veolia (která je 

ve stejném sektoru aktivní i v České republice).
7
 

 
Zmínit je třeba i vyhledávací portál 9292ov, který je obdobou 
řešení „jizdnirady.cz“ v Nizozemsku a který nabízí spojení za 

pomoci různých přepravců a dopravních prostředků (z bodu A do 
bodu B). 

http://www.knv.nl 
http://www.ret.nl 

http://nl.wikipedia.org/wiki/ret_(rotterdam) 
http://www.htm.nl 
http://www.gvb.nl 

http://en.wikipedia.org/wiki/gemeentelijk 
_vervoerbedrijf 

http://gvu.nl 
http://nl.wikipedia.org/wiki/gvu 

http://www.arriva.nl 
http://nl.wikipedia.org/wiki/hermes_(vervoerbedrijf) 

http://www.connexxion.nl 
http://nl.wikipedia.org/wiki/connexxion 

http://www.connex.info 
http://www.connex.info/tmpl/extensionpage____2772.

aspx?epslanguage=ml 
http://nl.wikipedia.org/wiki/connex 

http://www.9292ov.nl 
http://nl.wikipedia.org/wiki/9292.nl 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 

 

 

                                                           
7
 V regionu Haagu, a na samotném jihu země operuje pod jménem Veolia Transport, ve zbytku země pod jinými jmény. 

http://www.knv.nl/
http://www.ret.nl/
http://www.htm.nl/
http://www.gvb.nl/
http://www.gvu.nl/
http://www.arriva.nl/
http://www.connexxion.nl/
http://www.connex.info/
http://www.9292ov.nl/
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Desatero vodárenských společností, sdružených pod křídly VeWin.8 Železniční síť Nizozemska.9 
 

                                                           
8
 http://www.vewin.nl/english/Dutch%20water%20companies/Pages/default.aspx 

9
 http://www.lauh.nl/fig/spoorkaart.jpg 
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Plynárenské trasy operované platformou Gasunie.10 Težba zemního plynu a ropy v Nizozemsku a jeho 
výsostných vodách.11 

 
 

                                                           
10

 http://www.gasuniezuidwending.nl/commerce/flexibility-services 
11

 http://www.nam.nl/en/general/natural-gas-in-the-netherlands.html 
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Elektroenergetická síť v Nizozemsku.12 Nizozemsko “elektrárensky” ovládá i velké území v Německu (Tennet).13 
 

                                                           
12

 http://www.arthurkamminga.nl/extern/tennet_netkaart2007.gif 
13

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regelzonen_mit_%C3%9Cbertragungsnetzbetreiber_in_Deutschland.png 
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Dopravní tahy v aglomeraci Rotterdamu.14 Vizuál vyhledávače dopravních spojení 9292.15 
 

                                                           
14

 http://www.ece2011.com/gfx/OVChipcardInfo.gif 
15

 http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/012/Purple/9f/13/49/mzl.qnsbmxlp.480x480-75.jpg 


